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1 Mål

1. Vite om noen forskjellige måter å bruke nettet på.

2. Beherske avansert søk.

3. Kunne bruke USENET news system.

4. Kunne bruke ICQ.

5. Kunne bruke FTP.

2 Introduksjon

Vi har tidligere vært innom de mest benyttede tjenestene på internett, email og www. De finnes
også et utall andre mulige måter og benytte internett på, og vi skal her ta for oss noen av de mest
vanlige. Noen eksempler på alternative tjenester kan være:

Tjeneste Program (eks.) Beskrivelse
News Netscape News-grupper, Diskusjonsforum sortert etter emner
FTP WS_FTP Filoverføringer
ICQ ICQ I seek you, eget program for personlig kommunikasjon

Videokonferanse CUSeeMe Kommunikasjon vha chat, voice og video (PC-kamera)
PING ping Enkel tjeneste for å teste om maskiner er på nettet.

Som du sikkert kan skjønne kan denne listen bli ekstremt lang, men hovedpoenget vi vil få
frem er at det finnes andre gode måter å bruke nettet på enn kun email og www. Ta utgangspunkt
i hvilket behov du selv har og hvilke tjenester som er mulige for å tilfredstille dette behovet. Det
kan hende f.eks. at du vil finne icq som et godt alternativ (evn komplement) til email.

3 Avansert søk på internet

De fleste ganger vi søker på nettet får vi en masse irrelevante treff. Dette kan vi gjøre noe med
ved å benytte de mulighetene vi har for å modifisere søket vårt ved å bruke de avanserte søkemu-
lighetene søkesider tilbyr. Før var det slik at de avanserte søkemulighetene bare besto av å bruke
en spesiell søkesyntaks, dvs benytte anførselstegn, pluss, minus eller andre tegn som en søkeside
kunne tolke som insnevring av søket. Å huske denne syntaksen til de forskjellige sidene blir for
slitsomt, så nå baserer de fleste avanserte søk seg på pek-og-klikk i stedet. Noen søkesider verdt
å benytte er [5]:

Google www.google.com - en av de beste vanlige søkesider
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Fast www.alltheweb.com - norsk teknologi på sitt beste

Metacrawler www.metacrawler.com - en metasøkeside som baserer seg på et sett av de andre
søkesidene

4 FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en tjeneste sikkert de aller fleste av dere har brukt på en eller annen
måte. Som oftest bruker vi FTP når vi skal hente ned filer fra en FTP-server, og i slike tilfeller hvor
det er satt opp en FTP-server som er offentlig tilgjengelig, kan du hente ned filer via en webleser,
prøv f.eks. å gå til ftp://sunsite.uio.nomed Netscape.

I andre tilfeller ønsker vi som oftest å bruke FTP til å overføre filer mellom egne maskiner eller
f.eks. overføre websider du har oppdatert til en server. I slike tilfeller bruker vi et eget program
for FTP som lar oss logge inn på den andre maskina med brukernavn og passord. På NT finnes
bl.a. programmet WS_FTP (som også er tilgjengelig fra min side for kurset). Ellers (viss vi virkelig
liker å plage oss selv) så kan du ta opp et DOS-prompt og bruke kommandolinje ftp.

5 News

USENET News System (news) [1] [3] er en tjeneste som lar oss diskutere forskjellige emner på
nettet. Den fungerer litt liknende en mailing liste, men for å spare båndbredde baserer news
seg på å samle hele diskusjonene (som består stort sett av emailer organisert på tema) på såkalte
news-servere. For å lese news må du da ha en news-klient (“et news program”). Viss du f.eks. har
installert hele Netscape Communicator kan du lese news med programmet Netscape Messenger.
Ellers kan du hente en eller annen news-leser fra et egnet software-arkiv f.eks. [2]. Når du starter
en news-klient må du angi en news-server du har tilgang til å bruke hvor du kan hente diskusjon-
sartikler fra. Viss du er ved en maskin ved HiG kan du bruke nntp-oslo.uninett.noViss du
sitter på nettet hjemmefra må du sjekke med den internett-leverandøren du har om hvilken news
server du kan benytte der.

News hadde sin spede start i 1979 og benyttet UUCP (Unix to Unix CoPy) systemet de første
årene inntil NNTP (Network News Transport Protocol) ble utviklet og annonsert i 1986 i RFC977
(Request For Comments) [4] av IETF (Internet Engineering Task Force).

6 ICQ

ICQ (I seek you) er en relativ ny tjeneste på nettet som har fått stor utberedelse. ICQ dukket opp
på midten av 90-tallet. Poenget med ICQ er at du som bruker skal kunne vite om dine venner er
online eller har en eller annen annen status for øyeblikket (away, do not disturb, occupied, el.l.).
Med ICQ kan du således ha en liste over alle de andre vennene dine som har ICQ, og du kan
lett sende tekstmeldinger, voice meldinger, lyd meldinger, chatte, sende filer osv. ICQ er fortsatt
under utvikling og flere og flere tjenester inkluderes underveis.

For å skaffe deg ICQ kan du gå å hente ned icq-programmet fra www.icq.com (klikk på “Get
icq for free”) Registreringen skjer under installering av programmet, så det er en fordel at du er
på nettet med PCn din når du starter installasjonsprogrammet. Installeringen er veldig enkel og
det eneste du må bestemme underveis er et brukernavn og passord.

En liten sak å nevne i denne sammenheng er at det kan være sikkerhetsproblemer man bør
være oppmerksom på i programmer ala ICQ. Slik programmer har en tendens til å automatisk
kunne vise bilder eller spille av meldinger el.l. og dette er ikke alltid bra. Viss du har et dårlig
system som ikke sjekker filene det mottar skikkelig, kan f.eks. en fil som heter bilde.jpg.exe bli
oppfattet som et jpg-bilde når det kanskje egentlig er et program som har virus el.l. Løsningen på
slike problemer er å være forsiktig med det du mottar av filer over nettet og slå av all unødvendig
automatikk (pop-up ting).
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Appendiks News

For mange er det første møtet med news en opprivende opplevelse. Tilsynelatende uten grunn
blir man kjeftet huden full, og alle er bare sure og tverre. I mange tilfeller er dette fordi man
bruker en newsreader som er galt konfigurert, slik at man uten å vite det skaper problemer for
svært mange mennesker.

På disse sidene har mange frivillige news-deltakere skrevet oppskrifter for hvordan endel av
de mest utbredte newsreaderne på flere forskjellige maskinplattformer skal settes opp, slik at
man unngår å erte på seg de etablerte brukerne uten å være klar over det. Det er dessverre slik at
noen av de mest utbredte newsreaderne, for eksempel fra Netscape og Microsoft, ikke bør brukes
slik de er konfigurert som standard.

På de norske gruppene bruker vi æøå og andre spesialtegn som ikke er utbredt i resten av
verden. Siden de fleste newsreaderne er skrevet i USA, er de gjerne satt opp til å kode slike spe-
sialtegn. En svært utbredt metode for slik koding kalles Quoted-Printable. Dette er en standard
som er utviklet for bruk i e-mail, og den har ikke noe på news å gjøre i det hele tatt. Dersom
du poster artikler med denne QP-kodingen, vil disse tegnene dukke opp som uforståelige teg-
nsekvenser hos svært mange personer som leser news.

Et tilsvarende problem gjelder HTML i newspostinger. Som med QP er det mange news-
readere som ikke kan vise frem HTML-formaterte artikler. Derfor bør du unngå å formatere ar-
tiklene dine med HTML. Et problem her er newsreadere fra Netscape som ofte er satt til å for-
matere artikler slik. Mange newsservere filtrerer dessuten bort artikler som inneholder HTML,
så du risikerer faktisk at ingen kan lese artikkelen din i det hele tatt.

Noen newsreadere lar deg sende med et virtuelt visittkort, et såkalt vcard, når du poster. Dette
ser veldig proft ut i newsreadere som støtter dette, men det er bare noen få newsreadere som gjør
dette. I alle andre newsreadere vil vcard vises som 15-20 linjer tekst. Vcard hører ikke hjemme på
news.

Dersom du er litt føre var, og sørger for at du ikke poster QP, HTML eller vcard, øker du
kraftig sjansene for å bli tatt alvorlig. Du risikerer heller ikke å bli skjelt ut for dette, og dermed
blir news et triveligere sted for oss alle.

Mange oppgir en ugyldig avsenderadresse i et forsøk på å slippe å motta uønsket reklame
som e-mail. Ifølge reglene SKAL man bruke en gyldig avsenderadresse, som ikke behøver noen
editering for å virke.

Når du svarer på en artikkel bør du sørge for at du sletter alt som ikke er direkte relatert til
det du selv skriver! Det er også vanlig å skrive sin egen tekst _under_ den teksten du siterer. I
noen newsreadere er det lett å begynne å skrive sin egen tekst _over_ det man siterer, og da blir
det helt feil.

De fleste newsreadere lar deg ha en tekst som automatisk legges til artikkelen din, en såkalt
signatur. Signaturen skilles fra resten av teksten med en egen linje som bare består av to binde-
streker og et mellomrom. En signatur skal ikke være lenger enn fire linjer, og hver av disse linjene
bør ikke være lenger enn 78 tegn. Både navn og e-mail-adresse skal gå klart frem av avsenderfel-
tet ditt allikevel, så det er ikke nødvendig å inkludere dette i signaturen i det hele tatt.

Når du har satt opp newsreaderen din er du sikkert interessert i å teste om det virker. Da
poster du en testmelding til en testgruppe, for eksempel no.test. Ikke post testmeldinger til andre
grupper enn testgrupper! Dersom du kan poste til og lese fra no.test, kan du også poste til og lese
fra alle andre grupper som finnes på den newsserveren du bruker.

Om du følger de rådene som er gitt her, og sørger for at newsreaderen din er konfigurert
riktig, er det store sjanser for at du vil oppleve news som både givende og interessant.
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7 Øvinger

7.1 Øving avansert søk

1. start netscape og gå til søkesiden www.google.com

2. prøv først et vanlig søk ved å skrive inn noen ord du vil søke etter og klikk på “Google
search”

3. sett deg deretter litt mer inn i hvordan Google fungerer ved å lese litt på sidene du kommer
til ved å klikke på “search tips”

4. prøv en del forskjellige avanserte søk (klikk på “advanced search”)

5. viss du ikke syns dette var noen givende, spør om hjelp!

7.2 Øving news

1. start netscape og få frem netscape messenger (ved å klikke i “communicator” menyen)

2. viss du ikke finner news-servern nntp-oslo.uninett.no tilgjengelig i høyre kolonne på
skjermen må du legge til denne ved å klikke edit-preferences-mail&newsgroups-newsgroupsservers-
add...

3. høyreklikk på news-servern du nettopp satte opp og velg “Subscribe to newsgroup...”

4. finn frem til gruppene no.test, no.kultur.humor, no.samfunn.skole og
comp.databases.ms-access og abonner på disse

5. post en melding til no.test for å se at det funker (det kan hende du må sette opp noen
preferanser for mailen din i netscape før du får lov til dette, dette gjør du i så fall i edit-
preferences-osv...)

6. let deg gjerne frem til andre news-grupper med interessante tema for deg

7.3 Øving ICQ

1. hent ned programmet icq2000b.exe fra min side for kurset
(www.hig.no/˜erikh/classes/larer0001) og lagre det på ditt H: området (hjem-
meområdet ditt)

2. gå i utforsker og dobbeltklikk på denne filen og installer ICQ på H: området ditt (NB! når
du starter installeringen må du skifte installasjonsområdet fra C: til H:)

3. gjør de nødvendige registreringer for å bruke icq og prøv å finne frem noen av de andre i
klassa evn Frode Haug eller Øivind Kolloen slik at du for noen på “contact list”

4. når du har noen på lista di, prøv å utføre noen av de andre funksjonene du har i icq (chat
eller filoverføring)
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